
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Ştiinţe ale educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Management educaţional (IF) 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul calităţii în educaţie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. habil. Horaţiu Catalano 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. habil. Horaţiu Catalano 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 54 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 
 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 
6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 
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 1. Managementul programelor, proiectelor și organizațiilor educaţionale.  

2. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaționale, documentelor curriculare, 

activităților manageriale. 

3. Managementul carierei, al resurselor umane, al competenţelor profesionale și 

manageriale şi al performanţei instituţionale. 
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 1. Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a 

propriei activități profesionale şi manageriale. 

2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, specifice desfăşurării 

activității de management educațional. 

3. Comunicarea eficientă, bazată pe receptare şi ascultare activă, reflecţie 

personală, asertivitate, argumentare, respect faţă de membrii organizaţiei 

şcolare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Structurarea cursului (7 module) este graduală, 
de la simplu la complex, de la abordări teoretico-
explicative la aplicații practice, realizate în manieră 
intra- şi interdisciplinară şi chiar în modalităţi 
prospective. 

În organizarea temelor este valorificată 
viziunea sistemică, astfel încât studenţii să fie sprijiniţi 
să realizeze corelaţii între managementul calității și 
managementul organizațional, între documentele 
strategice instituționale și documentele necesare 

  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Conştientizarea importanței managementului calității (ca şi 
componentă a managementului instituţional),  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Să definească în manieră operaţională conceptul de management al 
calității educației și fundamentele evaluării calității, în abordare 
modernă 

 Să îşi formeze şi dezvolte competenţe de proiectare, realizare, evaluare 
şi revizuire a evaluării interne a calității educației 

 Să dezvolte un limbaj specific  managementului şi asigurării calităţii în 
educație. 

 Să dezvolte competențe de îmbunătăţirea calităţii educației 
fundamentată pe evaluarea internă  

 Să inventarieze şi să expliciteze principalele tendinţe în managementul 
calității 



relizării demersului de evaluare a calității educației  

Conceptul și filosofia calității în educație Conversaţia euristică 
Explicaţia 

 

Managementul calității – componentă a 
managementului instituţional 

Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Problematizarea 

 

Normele și metodologia asigurării calității în educație Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Problematizarea 

 

Comisia de evaluare și asigurare a  calității - rolul, 
structura şi funcţionarea CEAC  

Conversaţia euristică 
Problematizarea 
Explicaţia 

 

Documentele și instrumentele utilizate în demersul de 
autoevaluare și îmbunătățirea calității educației în şcoli 

Expunerea 
Conversaţia euristică 
Jocul de rol 

 

Etapele procesului de evaluare internă și externă a 
calității educației: planificare, realizare, evaluare, 
revizuire şi îmbunătățire a calității 

Expunerea 
Explicaţia 
Conversaţia euristică 
Problematizarea 
 

 

Manualul calității și înregistrarea electronică a 
autoevaluării 

Expunerea 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Conversaţia euristică 

 

Bibliografie 
 Catalano, H. (2013), Provocări contemporane ale unei educaţii de calitate, în Asigurarea calităţii în 

educaţie, Editura Eikon, Cluj-Napoca, pag.45-52. 
 Iosifescu, Ş. (2004), Relaţia între cultura organizaţională şi proiectele de cooperare europeană. 

Bucureşti: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale.  

 Iosifescu, Ş., Bârlogeanu, L. (2007), Calitatea în educaţie şi semnificaţiile sale la nivelul şcolii, în 
Şase exerciţii de politică educaţională. Bucureşti: Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas 
Educaţional. 

 Froman, B. (2000), Managementul calităţii: instrument strategic al abordării calităţii, Editua 
Tehnică, Bucureşti. 

 Ţoca, I., Spuză, L.E. (2010), Managementul calităţii pentru învăţământul preuniversitar, Editura 
Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 

 *** Asigurarea calităţii. Ghid pentru unităţile şcolare. Partea I: Concept şi cadru metodologic 
(coord. Iosifescu S.), Bucureşti, 2005. 

 *** Asigurarea  calităţii în educaţie, Documente privind evaluarea instituţională a 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Editura 
Şcoala Gălăţeană, 2005. 

 *** Reformă şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu (Coord. L. Vlăsceanu), 
M.E.C. – C.N.C, Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti 

 *** Standarde manageriale şi de formare managerial, (coord. Ş. Iosifescu), (2000, 2001), Institutul 
de Ştiinţe ale Educaţiei, www.ise.ro, Bucureşti. 
 

Webografie: 
• Impact măsurilor de reformă asupra unităţii şcolare (2001), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

www.ise.ro, Bucureşti. 
• www.edu.ro 
• http://aracip.edu.ro 
• www.tvet.ro 



 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Calitatea educației – note definitorii Conversaţia 

Metoda dezbaterii 
 

Managementul calității – locul și rolul în cadrul 
managementului instituțional 

Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Conversaţia 
Explicaţia 
Metoda dezbaterii 

 

Legea calității, Metodologia de  evaluare internă a 
calității educației  

Conversaţia euristică 
Învăţarea prin 
descoperire 
Explicaţia 

 

Atribuțiile  și funcționarea comisiei pentru evaluarea și 
asigurarea calității în școală 

Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Exerciţiul 

 

Strategia de evaluare internă a calității, planuri 
operaționale, proceduri ale CEAC 

Conversaţia euristică 
Exerciţiul 

 

Cercul calității (Deming) - Aplicaţii practice Exerciţiul 
Conversaţia 
Explicaţia 

 

Activități de evaluare și îmbunătățire a calității 
educației în școală - Activităţi aplicative 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Explicaţia 

 

Bibliografie 

 Catalano, H. (2013), Provocări contemporane ale unei educaţii de calitate, în Asigurarea calităţii în 
educaţie, Editura Eikon, Cluj-Napoca, pag.45-52. 

 Iosifescu, Ş. (2004), Relaţia între cultura organizaţională şi proiectele de cooperare europeană. 
Bucureşti: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale.  

 Iosifescu, Ş, Bârlogeanu, L.  (2007), Calitatea în educaţie şi semnificaţiile sale la nivelul şcolii, în 
Şase exerciţii de politică educaţională. Bucureşti: Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas 
Educaţional. 

 Froman, B. (2000), Managementul calităţii: instrument strategic al abordării calităţii, Editua 
Tehnică, Bucureşti. 

 Ţoca, I., Spuză, L.E. (2010), Managementul calităţii pentru învăţământul preuniversitar, Editura 
Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 

 *** Asigurarea calităţii. Ghid pentru unităţile şcolare. Partea I: Concept şi cadru metodologic 
(coord. Iosifescu S.), Bucureşti, 2005. 

 *** Asigurarea  calităţii în educaţie, Documente privind evaluarea instituţională a 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Editura 
Şcoala Gălăţeană, 2005. 

 *** Reformă şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu (Coord. L. Vlăsceanu), 
M.E.C. – C.N.C, Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti 

 *** Standarde manageriale şi de formare managerial, (coord. Ş. Iosifescu), (2000, 2001), Institutul 
de Ştiinţe ale Educaţiei, www.ise.ro, Bucureşti. 
 

Webografie: 
• Impact măsurilor de reformă asupra unităţii şcolare (2001), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

www.ise.ro, Bucureşti. 
• www.edu.ro 



• http://aracip.edu.ro 
• www.tvet.ro 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Familiarizarea studenţilor cu problematica pedagogică a managementului calității, ca parte a 
managementului instituţional 

 Analizarea problematicii particulare a evaluării interne a şcolii şi externe ARACIP 
 Analiza critic-constructivă a politicii calității educației din România 
 Abordarea problematicii managementului calității şi curricular ţinând cont de faptul că şcoala este 

instituţie a comunităţii 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Corectitudinea 

răspunsurilor 
Examen 65 % 

Capacitatea de a realiza 
analize reflexive şi critic-
constructive, inferenţe şi 
transferuri cognitive 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de realiza 
operaţionalizări şi 
(re)semnificări 

Evaluare continuă, prin 
probe de evaluare orală 
 
Referate 
 
Portofolii 
 

35 % 

Capacitatea de a aplica 
achiziţiile în diverse 
situaţii concrete 
Capacitatea de a realiza 
analize reflexive şi critic-
constructive, inferenţe şi 
transferuri cognitive 
Capacitatea de rezolvare 
de probleme şi de 
integrare a achiziţiilor 
dobândite în studiul 
acestei discipline cu 
achiziţiile proprii unor 
discipline conexe 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi semnificarea lor prin valorificarea paradigmelor 

specifice conceptului de calitate 
 Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de documente procedurale specifice 

calității educației 
 Realizarea de exerciţii aplicative 
 Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu achiziţii proprii altor discipline 

studiate anterior sau în paralel 
 

 

 

 

 

 



Data completării Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de seminar 

30.04.2018                                                       

 

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament  

14.05.2018                              

 


